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JÖJJÖN EL A FALUHÁZ KULTURÁLIS PROGRAMJÁRA CSALÁDJÁVAL ÉS BARÁTAIVAL ÖN IS - JANUÁR 19-ÉN, 17 ÓRÁTÓL

Negyven tagú fúvószenekar lép fel a bordányi faluházban
A Bordányi Faluház több más környékbeli településhez hasonlóan az évkezdet kapcsán újévi koncertet szervez. A január 19-én,
szombaton délután öt órától megrendezésre kerülő eseményre várnak minden bordányi családot, civil szervezetek tagjait, képviselőket, intézményvezetőket, vállalkozókat és minden olyan támogatót, aki sokat tesz a település fejlődéséért, szívén viseli Bordány sorsát. A műsort a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara adja, ami 1994 őszén alakult. Az első években
még csak 9 – 10 fős csapatként zenéltek, mára már jelentősen szaporodott a
létszám, közel 40 – 45 tagot számlál a zenekar. Évente az ország különböző
fesztiváljain (Makó, Szentes, Csorvás, Százhalombatta, Kistelek, Budapest,
Biatorbágy, Csongrád, Szászvár) lépnek fel, de külföldről is egyre több felkérést kap a zenekar (Vajdaság, Erdély, Horvátország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Ausztria). A fejlődéssel a szakmai eredmények is jöttek.
2002 - ben a Magyar Fúvószenei Szövetség minősítésén kiemelt arany minősítést adott „Koncert – fúvós” és „Tradicionális” kategóriákban. Ugyanebben
az évben a IV. Nemzetközi Csorvási Fúvószenekari Versenyen több különdíj
mellett a szakmai zsűri első díját kapták. 2009. január 3-án a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép – Kelet Európai Szövetsége WASBE – Tagszervezet által nemzetközi minősítést kért a zenekar, melyen nemzetközi „B” kategóriában arany minősítést kapott. Legnagyobb érdemüknek
mégsem ezeket a minősítéseket tartják, hanem azt, hogy a településen lévő fi- A fúvószenekar 2009-es fellépése a mórahalmi rendezvényházban
atalok számára egyik legnagyobb összetartóerővel bíró közösséget tudták felépíteni és megtartani! A zenekar fő célkitűzése az,
hogy minél több rangos térségi, megyei, országos, esetleg külföldi versenyeken, fesztiválokon részt tudjanak venni és ezeken kimagasló minősítéseket és helyezéseket érjenek el. A közel egy órás koncerten a következők hangzanak el: Julius Fucsik: Florentin induló; Jacob de Haan: Variazioni in blue; Ted Huggens: Pavane in blue; Steven Reineke: Pilatus – A sárkányok hegye; Gustav Peter: Zirkus Renz (szólót játszik: Takó Soma – xilofon); Georges Bizet: Carmen – Habanera (szólót énekel: Vastag Csaba
Rózsa); Kodály Zoltán: Kállai kettős (szólót játszik: Ördög Mihály, Vastag István – klarinét, vezényel: Szalai Krisztián); Larry
Neck: Dobos nóta (szólót játszik: Takó Lajos – dobszerelés). Az újévi koncert ingyenes, a koncert ideje alatt lehetőség van az
Egérház Alapítványt támogatni, akik a jótékonyságból befolyt összeget ez évi, települési programok megvalósítására használják majd fel. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők!
ÚJ EDZŐVEL KEZD A BORDÁNY SK CSAPATA

Bozó Csaba elköszönt a csapattól
Bozó Csaba a megyei labdarúgó-bajnokságban szereplő Bordány SK csapatának vezetőedzője a tegnapi napon bejelentette lemondását az BSK elnökségének, másfél éves munka
után távozik az együttestől. A tavalyi évben még a megyei
másodosztályú bajnokságot megnyerő, jelenleg a megye I.
osztályú bajnokság 11. helyén álló csapat trénere egyenlőre
pihenni szeretne, illetve az ópusztaszeri utánpótlásban vállal
munkát a következő félévben.
„Sikeres időszakot hagyok a hátam mögött, hiszen a tavalyi évben bajnokságot nyertünk, jelenleg pedig a megyei bajnokság középmezőnyében van a csapat.
Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki segítette a csapatot, a
szurkolóknak pedig, hogy a játékosok mellett álltak. Sokat köszönhetek a településnek, az egyesületnek hiszen itt lettem megye egyes edző, úgy érzem
azonban, hogy most egy kis pihenésre van szükségem. Az ajtót
nem bezárom magam után, csak becsukom” – mondta el Bozó Csaba.
A Bordány Sportkör információink szerint január 18-án, pén-

teken tartja közgyűlését, ahol a tavalyi év értékelése mellett,
új elnökséget is választanak. Az elnökség egyik legsürgetőbb
feladata lesz a csapat új edzőjének kinevezése, a játékosokkal
való egyeztetés.
A BORDÁNYI FALIUHÁZBAN, FEBRUÁR ELSEJÉN

RETRO véradás - segíts Te is
Először szervez RETRO véradást a Bordányi Faluház a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével közösen.
Február 1-jén, 13-16.30
óra között üdítővel vagy
sörrel, szendviccsel, csokoládéval és egy RETRO
bulira szóló ingyenes belépővel várják a segíteni
vágyókat.
Véradó lehet minden 1860 év közötti, több mint
50 kilogramm súlyú és
természetesen egészséges ember. A szervezők kérik, hogy a
véradók személyi igazolványukat, TAJ- és lakcímkártyájukat feltétlenül vigyék magukkal. Szeretettel várnak
minden segítőkész embert.

JANUÁR 23-ÁN, SZERDÁN, 17 ÓRÁTÓL FALUHÁZBAN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDIK

Bayer cég fog bemutatkozni

Ötórai tea a könyvtárban

Megkezdődtek az idei, gazdáknak szóló előadások. A Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében legközelebb január 23-án, szerdán 17
órától kerül sor termelőknek szóló előadásra a Faluház nagytermében, melynek
témája "Új lehetőségek a kertészeti növényvédelemben a BAYER ajánlásával".
Az előadást Sipos József a BAYER Hungária Kft. területi menedzsere tartja, aki
részletesen bemutatja majd a cég által javasolt növényvédelmi lehetőségeket. Mindenkit sok szeretettel várnak!

Az ötórai tea témája is a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik. Várjuk az érdeklődőket 2012. január 25-én (pénteken) 17
órakor a könyvtárba, ahol a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett kiállítás is megtekinthető. Találkozzunk a
könyvtárban!
Fődi Lászlóné

2013. FEBRUÁR 9-ÉN, SZOMBATON, 18 ÓRÁTÓL

Jótékonysági est az oviért
A bordányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde nagy szeretettel
várja a kedves Szülőket és minden érdeklődőt a 2013. február
9-én, 18 órakor kezdődő Jótékonysági Estjére. A belépőjegy
ára 2500 Ft, a gyerekjegy ára 1500 Ft, amely a svédasztalos
vacsorát is tartalmazza. Támogatójegyek vásárolhatók 500 Ft
és 1000 Ft értékben. A zenét szolgáltatja Börcsök Bea és Kovács Gábor. Helyszín: Bordányi Faluház/ IKSZT. Tombola
felajánlásokat örömmel elfogadunk. Jegyek megvásárolhatók az óvodában január 24 -február 7-ig.
JANUÁR 23-ÁN, 9 ÓRA 30 PERCTŐLAZ ISZEKBEN

Bűnmegelőzési előadás
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Csongrád Megyei Szervezete tisztelettel meghívja
Önt bűnmegelőzési programsorozatának bordányi előadására, melynek témája: Mit tehetünk az áldozattá válás megelőzése érdekében? A rendezvény helyszíne: INTEGRÁLT
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (6795 Bordány, Kossuth u. 53/2.). Rendezvény időpontja: 2013. január
23. (szerda), 9.30 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ANGOL ÉS NÉMET NYELVI CSOPORT HELYBEN IS

Nyelvi képzés február közepétől
A közelmúltban meghirdetett idegen nyelvi képzésre közel
százan jelentkeztek településünkön. A jelenlegi információk
alapján angolból és német nyelvből február közepén tud elindulni a tanfolyam, várhatóan június elején fejeződik be. 12
fős csoportokban, a tervek szerint heti 3x2 órában, hétköznap
esténként 17-20 óra között kerülnek majd megtartásra a tanfolyamok. Fontos, hogy a foglalkozásokról minimális hiányzás engedélyezett, tanúsítványt kell szerezni a tanfolyam végén.
Bővebb információt találhatnak a témával kapcsolatosan a
www.bordany.hu oldalon vagy településünk facebook oldalán.
JANUÁR 23-ÁN, 18:00-TÓL A BIIPBEN

Az Összefogás Bordányért (ÖB) önkormányzati képviselők Fodor Csaba, Dr. Juhász Anikó, Kiss-Patik Péter, Szilágyiné Eső
Tari Gyöngyi és Tanács Gábor legközelebb
2013. január 23-án, szerdán 18 órától várják a bordányiakat a bordányi faluházban.
Észrevételeiket és/vagy javaslataikat interneten is elküldhetik üzenetben a képvise- Eső
lők facebook közösségi oldalára.
01.21.
04.25. H

JANUÁR 22-ÉN LESZ A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a
Himnuszt. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. A
Községi Könyvtárban
ezen a napon délután 4
A Bordányi Kultúra Napján 2012-ben
órakor megnyíló kiállítás bemutatja a Magyar Kultúra Napja
keletkezését, Kölcsey Ferenc munkásságát, valamint a Himnusz kéziratát. Ezen túlmenően a magyar kultúra számos területének egy szelete bemutatásra kerül (pl. szépirodalom,
zene, építészet, festészet, szobrászat) könyvajánlókkal egybekötve. A kiállítás része a Nemzeti Könyvtár sorozat keretében megjelent első hét kötet bemutatása is, mely január elején érkezett meg könyvtárunkba. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a könyvtárban!

Hétfő

ÖB képviselői fogadóóra

Zöldségleves

Kiállítás nyílik a faluházban

IDŐJÓS

Hamis
gulyásleves
01.22.
04.25. K
H

4°C
1°C

Kedd
5°C
0°C

Szerda
Sárgarépa főzelék Stefánia vagdalttal

3°C
-2°C

Sült tarja hagymás törtburgonyával,
almapaprika
Tejszínes kukoricás csirkemell-filé
galuskával
Rántott borda petrezselymes burgonyával, káposzta saláta

Eső

Csütörtök
3°C
-2°C

Tyúkhús erőleves

Zúzapörkölt tésztával, cékla
Magyaros
zöldborsóleves
csipetkével
01.23.
04.25. SZ
H

Csontleves
cérnácskával
Tojásleves
kenyérkockával
01.24.
04.25. CS
H

Spenótos lasagne

Hózápor

Péntek

Székelykáposzta, sütemény

2°C
-3°C

Tejfölös tárkonyos sült csirkecomb
párolt zöldséggel
Pirított csirkemáj köményes burgonyával, vegyes vágott
Párizsi csirkemell-filé rizi-bizivel,
kompót

Hózápor

Szombat

Sárgaborsó leves

3°C
-3°C

Pontypaprikás tésztával
Tejfölös
gombaleves
01.25.
04.25. P
H

Parasztos borda törtburgonyával,
csemege uborkával
Vargabéles

Zápor

Vasárnap

Jókai bableves

3°C
-4°C

Krumplis tészta
Legényfogó
leves

Borsos tokány rizzsel, vegyes vágott

Zápor

